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MONITOROWANIE STANU GEOMETRYCZNEGO PRZEPRAW MOSTOWYCH  

Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU NAWIGACJI SATELITARNEJ 

 

Artykuł opisuje problematykę geodezyjnych pomiarów konstrukcji mostowych. Ze względu na coraz większą skalę wzno-

szonych obiektów istnieje potrzeba dostarczania coraz lepszych narzędzi pozwalających na wiarygodną kontrolę odkształceń i 

przemieszczeń konstrukcji. Jest to niezbędne dla zweryfikowania faktycznego stanu technicznego obiektu oraz zapewnienia 

najwyższego stopnia bezpieczeństwa.  

Oprócz opisu licznych instalacji monitoringu geodezyjnego na świecie, autorzy przedstawili przykłady pierwszych w Pol-

sce testów pomiarowych na obiektach mostowych. Opisano próby wykorzystania wysokoczęstotliwościowych pomiarów GNSS 

w badaniu dynamiki konstrukcji Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.  

 

WSTĘP 

Geodezyjny monitoring obiektów inżynierskich stał się ostatnio 
jednym z głównych tematów rozważań branżowych nie tylko w 
Polsce, ale i na świecie [1]. Tematyka ta poruszana jest podczas 
niemal każdej konferencji czy warsztatów. Krajowe rozwiązania w 
tym zakresie są bardzo obiecujące – świadczy o tym liczba prak-
tycznych wdrożeń oraz wyniki otrzymywane z pierwszych urucho-
mionych systemów [19]. W dobie rozwoju polskiej infrastruktury 
technicznej, na szczególną uwagę zasługują rozwiązania stosowa-
ne w dziedzinach geotechniki czy budownictwa lądowego i wodnego 
[13]. 

MOTYWACJA 

Powodzenie wszelkich działań zależy od posiadania aktualnej 
informacji, należy więc pozyskać ją w sposób szybki i wiarygodny z 
najwyższą możliwą dokładnością. Od dokładności danych zależy 
bowiem jakość budowanego modelu otaczającej nas rzeczywistości. 
Dokładny model umożliwia wiarygodne opracowanie pozyskanych 
danych przy zastosowaniu metod numerycznych i algorytmów, co z 
kolei przekłada się na wykonanie trafnego wnioskowania i podjęcie 
odpowiednich decyzji. Procesy decyzyjne są natomiast istotą moni-
torowania obiektów topograficznych i inżynierskich. To właśnie 
dzięki trafnym decyzjom możemy uniknąć wielu niebezpieczeństw, 
katastrof budowlanych, strat materialnych czy innych szkód wynika-
jących z dynamiki naszego otoczenia [3]. Uszkodzenia infrastruktury 
powstałe na skutek dynamicznej struktury świata dezorganizują 
życie. Analizując dany obiekt w aspekcie zmian jego geometrii w 
czasie, warto rozróżnić pojęcia pomiaru kontrolnego i monitoringu. 
Pomiar kontrolny wykonywany jest przez geodetów w pewnych 
zadanych okresach (np. co tydzień, miesiąc, kwartał itp.) i pozwala 
ocenić aktualne położenie obiektu na daną chwilę [13]. Ocena stanu 
obiektu odbywa się zatem przy wykorzystaniu metod statystyki 
matematycznej – użytkownik korzystając z wyników pomiaru okre-
sowego zakłada przebieg danego zjawiska zgodnie z przyjętym 
modelem, często liniowym lub wielomianowym przy ograniczonej 
liczbie wyrazów tegoż wielomianu. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że wszelkie procesy i zjawiska, z którymi mamy do czynienia w 
naszym życiu (działanie wiatru, temperatur, zmiana stosunków 

wodnych gruntu, wzajemne oddziaływania obiektów) rzadko prze-
biegają dokładnie w taki sposób. Metody pomiaru kontrolnego, 
nawet przy swej wysokiej dokładności mają zasadniczą wadę, która 
wraz ze wzrostem skali przedsięwzięć budowlanych wydaje się 
coraz bardziej znacząca - brak ciągłości pomiaru w dłuższym cza-
sie. Szczególną rolę systemy geodezyjne odgrywają w monitorowa-
niu obiektów mostowych [5,8,10]. Duże konstrukcje tego typu są 
szczególnie narażone na oddziaływanie nie tylko warunków ze-
wnętrznych ale i intensywną ingerencję czynników wynikających z 
działalności człowieka. Nowoczesne konstrukcje mostów przenoszą 
ogromne obciążenia pracując zależnie od natężenia ruchu pojaz-
dów, wpływu czynników atmosferycznych i meteorologicznych [6]. 
Tutaj niezbędne staje się ciągłe monitorowanie drgań i przemiesz-
czeń, prowadzone np. za pomocą zintegrowanej pracy odbiorników 
GPS/GNSS oraz precyzyjnych pochyłomierzy [9,12,14]. O odkształ-
ceniach budowli decydują materiały konstrukcyjne, sposób eksploa-
tacji oraz warunki atmosferyczne. Inaczej bowiem pracuje betonowa 
konstrukcja zapory pod quasi-statycznym naciskiem mas wody a 
inaczej mosty podwieszane pod wpływem silnych, cyklicznych 
podmuchów wiatru czy zmiennego ruchu pojazdów [3,9]. W pierw-
szym przypadku dynamika obiektu ujawni się podczas obserwacji 
długookresowych, w drugim, krótkookresowych wywołanych ze-
wnętrznymi siłami wymuszającymi 10]. 

1. POMIARY TESTOWE 

Od kilku lat na świecie rozwijana jest koncepcja wykorzystania 
różnicowych pomiarów GNSS w badaniu dynamiki konstrukcji inży-
nieryjnych. Testy przeprowadzone w wielu ośrodkach naukowych (w 
tym również w Zakładzie Geomatyki Stosowanej na Wydziale Inży-
nierii Lądowej i Geodezji WAT) pokazują możliwość wykorzystania 
tego typu obserwacji w systemach monitoringu strukturalnego. Po 
teście na warszawskim moście im. Obrońców Modlina 1939r. zespół 
Zakładu Geomatyki Stosowanej WIG WAT wraz z przedstawicielami 
Leica Geosystems i Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjne-
go, zaaranżował kolejny test, tym razem na Moście Siekierkowskim. 
Wykorzystano 9 odbiorników GPS: 4 rozmieszczone na szczycie 
każdego z pylonów, 3 umieszczone w poprzek głównego przęsła 
oraz 2, które posłużyły jako punkty referencyjne dla pomiarów różni-
cowych (rys. 1.). Dla identyfikacji odkształceń, wykorzystano 3 
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kamery VHS. Sesja pomiarowa rozpoczęła się o 3 w nocy i trwała 
przez 5 godzin.  

 

 
Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych na konstrukcji Mostu 
Siekierkowskiego podczas kampanii pomiarowej. 

 
Dane z odbiorników umieszczonych na pylonach wykorzystano 

do zbadania ich wzajemnego zachowania (NW-NE i SW-SE) pod-
czas obciążenia dynamicznego głównego przęsła. Przykładowy 
przebieg podczas przejazdu pojazdów ciężarowych przedstawia 
rysunek nr 2. Widoczne wymuszenie zostało wywołane przez sa-
mochody znajdujące się na środku głównego przęsła w tym samym 
czasie, poruszające się w przeciwnych kierunkach. 

Zarejestrowane przebiegi ilustrują jednomierne obciążenie pół-
nocnej i południowej części jezdni dla wymuszeń A i B.  

Oprócz szumu pomiarowego wynikającego ze specyfiki techniki 

GNSS na wykresach widoczne są oscylacje wynikające z harmo-
nicznych przemieszczeń konstrukcji pod wpływem obciążeń dyna-
micznych. Wysoka częstotliwość (10 i 20 Hz) pozyskiwania informa-
cji o przemieszczeniach pozwala na przeprowadzenie badania 
częstości drgań własnych obiektu.  

Kolejnym krokiem analizy danych pomiarowych było wykorzy-
stanie szybkiej transformaty Fouriera w celu określenia częstotliwo-
ści drgań własnych konstrukcji. W wyniku tej operacji, dla wszyst-
kich odbiorników, otrzymano częstotliwość 0,931 Hz. Wartość ta jest 
zbliżona do 0,95Hz uzyskanej podczas badań odbiorczych obiektu 
[4,10]. Niewielka rozbieżność może być spowodowana faktem, iż 
podczas badań odbiorczych obiekt był zamknięty dla ruchu, pod-
czas gdy testy z wykorzystaniem GPS odbywały się w normalnym 
ruchu ulicznym. Dla północnych pylonów odnotowano dodatkowo 
drgania o częstotliwości 1,274Hz, identyczne z 1,27Hz otrzymane 
podczas badań odbiorczych [4,10]. 

PODSUMOWANIE 

W wyniku prac sformułowano listę możliwości i ograniczeń po-
zyskiwania informacji o dynamicznym zachowaniu konstrukcji tech-
nologią GNSS. 

Ograniczenia: 
– czysty horyzont – anteny GNSS muszą być bezpośrednio wi-

doczne przez satelity systemu. Mimo stopniowego wprowadza-
nia częstotliwości L5, której charakterystyka ma zwiększyć do-

 
Rys. 2. Przebieg składowych pionowych (wykres koloru błękitnego, zielonego i niebieskiego) na punktach CM, NM i SM. Zmiana odległości 
pomiędzy wierzchołkami pylonów (kolor czerwony i fioletowy). Po lewej fotografie aut ciężarowych wywołujących przemieszczenia ozna-
czone jako A i B. 
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stępność sygnału w terenach o częściowo przesłoniętym hory-
zoncie, wciąż prawidłowe ulokowanie anteny jest podstawą ko-
rzystania z satelitarnych systemów nawigacyjnych. 

– błąd RMS ≥ 3cm – Dokładność wyznaczenia pozycji odbiornika 
ruchomego względem stacji bazowej, w zależności od warun-
ków pomiaru, przyjmuje wartości 1cm dla składowych pozio-
mych i 2cm dla wysokości. Wielkości te mimo, iż dla pomiarów 
satelitarnych wydają się być małe, to dla geodezji inżynieryjnej 
są na granicy możliwości ich wykorzystania. Stąd, możliwość 
użycia pomiarów satelitarnych ogranicza się do konstrukcji któ-
rych deformacje są odpowiednio duże. W metrologii ogólnej 
przyjmuje się aby dokładność instrumentu pomiarowego była na 
poziomie minimum 1/5 wartości mierzonej. Aczkolwiek należy 
zauważyć, iż różnicowe pomiary fazowe należące do grupy 
względnych pomiarów GNSS umożliwiają pomiar odległości 
między odbiornikiem ruchomym a stacją bazową z dokładnością 
2mm. Podczas detekcji pojedynczych deformacji, negatywne 
efekty składające się na błędy długookresowe nie mają znaczą-
cego wpływu na dokładność wyznaczenia amplitudy odkształ-
cenia. 

– niska częstotliwość akwizycji – Dzisiejsze odbiorniki dają możli-
wość rejestrowania danych z częstotliwością od 1Hz do 100Hz. 
Jak wykazały testy opisane w rozdziale 2, dobrej jakości wyniki 
uzyskano dla częstotliwości maksymalnie 50Hz. Ze względu na 
objętość wykorzystanie danych o wysokiej częstotliwości pocią-
ga za sobą problemy związane z użyciem odpowiedniego opro-
gramowania, sprzętu obliczeniowego oraz medium transmisji o 
dostatecznej przepustowości. Stąd, na dzień dzisiejszy, w insta-
lacjach monitorujących zachowanie konstrukcji wykorzystywane 
są standardowe odbiorniki o maksymalnej częstotliwości wy-
znaczenia pozycji 10Hz i 20Hz. Mimo, iż te wartości są wysokie 
z punktu widzenia tradycyjnych zastosowań systemów nawiga-
cyjnych w geodezji, to dla niewielkich konstrukcji o częstotliwo-
ściach oscylacji przekraczających 10Hz mogą być niewystar-
czające. 

– konieczność wykorzystania dwóch odbiorników – Metoda różni-
cowych pomiarów fazowych pociąga za sobą konieczność wy-
korzystania minimum dwóch odbiorników: ruchomego i referen-
cyjnego. 

– błędy wielotorowości sygnału – W zależności od miejsca uloko-
wania anteny, istnieje możliwość okresowego zaburzenia wy-
znaczenia pozycji za sprawą interpretacji przez odbiornik sygna-
łów odbitych od obiektów w terenie jako biegnących bezpośred-
nio z satelity. Ma to najczęściej miejsce w przypadku małego 
kąta elewacji satelity. Możliwości wykrycia i ograniczenia wystę-
powania tego typu zakłóceń opisano w rozdziale 4. 
 
Możliwości 

– transmisja danych – Odbiorniki wyposażone w moduły przesyłu 
danych są w stanie transmitować wyniki obserwacji drogą ra-
diową lub poprzez GPRS. Ponadto wykorzystanie protokołu 
NTRIP umożliwia bezpośredni transfer informacji do sieci Inter-
net gdzie może być rozsyłana do ośrodków obliczeniowych, 
przechowywana i analizowana. 

– czas rzeczywisty – Wykorzystanie odbiorników GNSS pracują-
cych w trybie RTK umożliwia pozyskiwanie danych o stanie 
konstrukcji w czasie rzeczywistym (de facto zbliżonym do rze-
czywistego, gdyż jak pokazują badania, opóźnienia w transferze 
danych mogą sięgać 2 sekund).  

– pozycja 3D – W wyniku obserwacji satelitarnych otrzymuje się 
składowe pozycji w trzech kierunkach. Dzięki temu możliwe jest 
jednoczesne określenie amplitudy i częstotliwości oscylacji co 

ma kluczowe znaczenie przy diagnozie stanu technicznego 
obiektu.  

– praca w sieci ASG-EUPOS – Powstająca Aktywna Sieć Geode-
zyjna stwarza możliwość wykorzystania danych ze stacji refe-
rencyjnych. W ten sposób jakość pozyskiwanych poprawek 
utrzymana jest na jednakowo wysokim poziomie dzięki. 

– odbiorniki jednoczęstotliwościowe -  Wyniki badań przedstawio-
nych w rozdziale drugim wskazują na możliwość użycia w sys-
temach monitoringu strukturalnego tańszych, jednoczęstotliwo-
ściowych odbiorników GPS. Dokładność wyników nie odbiega 
znacząco od tych uzyskanych z dwuczęstotliwościowych. Jed-
nakże praca tylko na jednej częstotliwości stwarza ryzyko dłuż-
szego okresu utraty informacji podczas utraty sygnału lub zagu-
bienia pełnych cykli fazowych.  

– integracja danych GNSS i innych czujników – Współczesne 
techniki korelacji pozwalają na integrację danych pomiarowych 
z odbiorników satelitarnych, przyspieszeniomierzy, instrumen-
tów geotechnicznych czy stacji meteorologicznych. Informacje 
zintegrowane mogą być wykorzystane dla podniesienia dokład-
ności i wiarygodności poprzez wzajemne niwelowanie błędów 
charakterystycznych dla poszczególnych typów instrumentów.  

– dostępność technologii – Z każdym rokiem konkurencja na 
rynku technologii satelitarnych rośnie co skutkuje systematycz-
nym wzrostem jakości zarówno sprzętu jak i oprogramowania, 
przy jednoczesnym spadku cen. 
 
Podsumowując informacje zawarte w niniejszej pracy można 

stwierdzić iż wykorzystanie pomiarów GNSS w badaniu dynamiki 
konstrukcji inżynierskich jest możliwe. Co więcej, jest jak najbardziej 
uzasadnione dla dużych obiektów dla których permanentny monito-
ring gwarantuje ciągły napływ informacji o stanie technicznym kon-
strukcji. Pozwala to na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz 
znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa. 

Wykonane pomiary świadczą o wysokim poziomie wiarygodno-
ści danych o przemieszczeniach mierzonych tą technologią.  

Pomiary GNSS stają się silną alternatywą dla dotychczaso-
wych metod pomiarowych wykorzystywanych w diagnostyce kon-
strukcji inżynierskich. Mimo widocznych ograniczeń, możliwości 
jakie daję ta technologia sprawiają iż jest ona coraz częściej wyko-
rzystywana na całym Świecie. W Polsce dziedzina ta jest jeszcze 
nowinką techniczną lecz wobec dużego potencjału, uzasadnione 
będzie prowadzenie kolejnych badań zmierzających do jej rozwoju. 
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Condition monitoring geometric bridges  
using satellite navigation system 

The article describes issues of bridge construction meas-

urements using new survey methods. Increasing scale of 

emergent constructions needs better measurement tools for 

reliable control of deformations and movements of the object. 

It is essential to verify condition of the construction and pro-

vide the highest level of safety. Authors characterize sample 

monitoring installations and first in Poland measurement 

tests on bridges. Integrated measurements techniques were 

used on Siekierkowski Bridge in Warsaw using high rate 

GNSS data for measurements dynamics of the construction. 
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